
Van de ringendienst, ringenbestellingen 2021 
 
We starten dit jaar met het digitale ringenprogramma, er is echter nog een overgang (let wel: eenmaal gestart met digitaal altijd 

digitaal). Vanaf de maand juni zal elke vereniging een handleiding ontvangen van de ringendienst voor het gebruik van dit nieuwe 

programma. In de volgende tekst hernemen we de meest belangrijke zaken. Belangrijk: de aangegeven ringmaten zijn enkel 

richtlijnen. Een vogel wordt als correct geringd beschouwd als die ring niet kan verwijderd worden zonder de poot te kwetsen. Let 

wel: dit geldt niet voor Europese vogels! 

 

1. Richtlijnen 

01. Gebruik geen oude formulieren meer, gebruik die met het 

nieuwe logo. Bij digitale bestellingen MOGEN geen formulieren 

meer opgestuurd worden. 

 

02. De formulieren in enkelvoud opsturen, dus niet meer in 

dubbel. Het is evenwel aangewezen zelf een kopie van de 

gedane bestelling te bewaren. 

 

03. Het hergebruik van een vroeger toegekend stamnummer 

kan pas na vijf jaar. Vermeld bij een nieuw lid achter zijn naam 

'Nieuw'. 

 

04. Alleen voor A.O.B.-leden die in orde zijn met hun 

lidmaatschap kunnen ringen besteld worden. Nieuwe leden 

moeten onmiddellijk een stamnummer toegekend krijgen, 

gelijktijdig moet het verschuldigde bedrag gestort worden op de 

voorziene rekening ledenadministratie op rekeningnummer BE 

22 0000 8635 4147 BIC BPOT BE B1. OPGELET BELANGRIJKE 

WIJZIGING: de lidgelden dienen betaald te zijn begin van de 

maand wil men ringen bestellen (in het nieuwe systeem is er 

een termijn voorzien tussen de betaling van de lidgelden en de 

verwerking ervan en de mogelijkheid om de ringbestelling in te 

geven). 

 

05. Bij bestelling op papier kopie van bewijs van betaling 

bijvoegen bij elke bestelling. Bij elke betaling dient ook vermeld 

te worden de hoeveelste bestelling het is. Ook de stamletters 

van de vereniging moeten vermeld worden bij de betaling.  

 

06. Voor parkieten en roofvogels worden verharde ringen 

aangeraden. 

 

07. Ringen per tienvoud bestellen (10, 20, 30 enz.). Alleen stalen 

ringen kunnen per stuk besteld worden. 

 

08. Indien het adres van de ringenverantwoordelijke onjuist is of 

veranderd, verwittig schriftelijk de ringendienst. Vermeld 

steeds, indien mogelijk, een telefoonnummer. 

 

09. Noteer dat iedere bestelling schriftelijk, per mail of via het 

digitale programma moet gebeuren. Elke bestelling per mail 

krijgt een antwoord.  

10. Bij vragen kan je de ringenverantwoordelijke telefonisch 

bereiken tussen 10 en 22 uur op het nummer 

0032(0)56/44.79.09 gsm: 0032(0)483/17.83.82 of via mail. 

 

11. Geef bij uw bestelling op papier een gsm-nummer door. Zo 

kan u een sms ontvangen dat de bestelling ontvangen is bij de 

ringendienst. Zo bent u zeker dat uw bestelling op papier is 

aangekomen. 

 

12. Bij iedere maandelijkse clubbestelling dient een 

administratiekost betaald te worden. Dit wordt automatisch bij 

het afsluiten van een order in de boekhouding voorzien. Vanaf 1 

juni 2021 kunnen de clubs eenmaal per maand een 

gezamenlijke ringenbestelling (gewone ringen + Europese 

ringen) plaatsen voor het einde van elke maand. Elke bestelling 

die niet betaald is voor het einde van de maand verschuift naar 

de volgende maand. 

 

13. Ringen (kleur, verhard kleur) met een diameter vanaf 6 mm 

kosten 0,10 euro meer per ring. Kunststofringen zijn 

verkrijgbaar van 2 tot 32 mm. Kostprijs 0,28 euro voor alle 

diameters. 

 

14. De administratiekosten voor een maandelijkse 

clubbestelling bedragen 11 euro. De verzending voor de ringen 

van individuele leden gebeurt steeds met een administratiekost 

ten bedrage van 9,5 euro. 

 

15. Rekeningnummer: BE 44 0000 9176 6545. 

BIC BPOT BE B1 

 

2. Richtlijnen Europese vogels. Wat moet er gebeuren? 

01. Bestellingen dienen in het digitale programma te gebeuren. 

Bij bestelling op papier dient men aparte formulieren te 

gebruiken. Die zijn afgeleverd bij de ringenverantwoordelijke 

van de club. De ringenverantwoordelijke van de club maakt een 

kopie van de bestelling van het clublid die hij bewaart. De 

betaling van ringen voor Europese vogels moet apart gebeuren. 

 

02. De persoonlijke bestelbon moet gehandtekend worden door 

de liefhebber zelf. 

 

03. Deze bestelbon moet vijf jaar behouden worden in de club 

waar besteld werd. 

 



04. De voorziene ringmaten staan op deze persoonlijke 

bestelbon, er zijn geen andere ringmaten beschikbaar. 

 

05. Er worden twee kwaliteiten van ringen gehanteerd: gekleurd 

verhard materiaal en kunststof. De kleur is dezelfde als die, die 

door de C.O.M. voor dat jaar wordt opgelegd. 

 

06. De ringen worden pas ten vroegste afgeleverd op één 

oktober van het beginnend kweekseizoen. 

 

07. De liefhebber, en hij alleen, is verantwoordelijk voor zijn 

bestelde ringen. Hij mag de ringen maar gebruiken vanaf 1 

januari. 

 

08. De bestelde aantal ringen wordt jaarlijks doorgegeven aan 

het ‘Agentschap voor Natuur en Bos'. 

 

09. Bestellingen gebeuren per tien stuks (10). 

 

10. Belangrijke opmerking voor Europese vogels: ringen dienen 

steeds besteld te worden volgens het landsgedeelte waar men 

woont, bv-iemand lid in Vlaanderen maar woonachtig in 

Wallonië dient ringen te bestellen van het Waalse gewest. Men 

is steeds afhankelijk van de wetgeving waar men woont. 

 

De A.O.B.-federatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor eventuele fraude door een van haar leden gepleegd. Iedere 

liefhebber is dus zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. 

Vermeld steeds de stamletters. Voor de ringendienst, Dirk Van 

Honacker, Vlamingenstraat 12, 8530 Harelbeke. Tel.: 

+32(0)56/44.79.09. GSM: 0032(0)483.17.83.82. 

ringen@aobbel.be 

 

3. De ringenverantwoordelijke 

Liefhebbers aangesloten via een A.O.B.-club moeten alle ringen 

bestellen via de ringenverantwoordelijke van die club. Die 

persoon moet de bestelling gegroepeerd, per oplopende 

stamnummer, ingeven op het digitale ringenprogramma. 

Spoedbestellingen kunnen afzonderlijk ingegeven worden in het 

digitale ringenprogramma. Belángrijk: OOK VOOR 

SPOEDBESTELLINGEN DIENT HET LIDGELD EERST BETAALD TE 

ZIJN. Ringenformulieren zullen enkel op aanvraag worden 

opgestuurd. Als er in een club een andere 

ringenverantwoordelijke wordt aangeduid, dan dient dit 

medegedeeld te worden aan de ringendienst A.O.B.! 

 

4. Bestelling individuele leden 

De individuele leden, en slechts zij alleen, kunnen rechtstreeks 

ringen aanvragen bij de A.O.B.-ringendienst door middel van het 

bijgevoegde ringenformulier of door dit formulier te 

downloaden via de site (www.aobbel.be). Er zijn 2 aparte 

formulieren: cultuurvogels en Europese vogels. Gelieve het 

juiste formulier te gebruiken. Er kunnen enkel ringen besteld 

worden als er lidgeld betaald is. 

 

5. Verantwoordelijkheid 

Na ontvangst heeft de ringenverantwoordelijke de plicht de 

zending op haar juistheid te controleren. Klachten kunnen 

telefonisch of per mail gemeld worden, maar de 

ringenverantwoordelijke zal aan de hand van het witte kaartje 

dat aan de ringen hangt moeten bewijzen wat er verkeerd is. De 

klacht moet gemeld worden ten laatste vijftien (15) dagen na de 

ontvangst. De A.O.B. wijst iedere verantwoordelijkheid af voor 

laattijdige klachten. In het nieuwe verzendingssysteem is elke 

verzending verzekerd tot een bedrag van 500 euro. 

 

6. Ringen met stamnummer  

De ringen met stamnummer zijn geldig om aan alle regionale, 

nationale en C.O.M.-wedstrijden deel te nemen. 

 

7. Lidkaart 

Op de lidkaart wordt, naast naam en adres van het lid, het 

persoonlijke stamnummer van ieder lid opgenomen en geldt als 

bewijs dat de afgeleverde ringen eigendom zijn van bewust lid. 

 

OPGELET. Bij iedere ringenbestelling moet gelijktijdig de 

betaling gebeuren. Het bedrag moet verhoogd worden met 11 

euro administratiekosten. De betaling moet gebeuren op de 

rekening van de ringendienst, dit is: BE44 0000 9176 6545 BIC 

BPOT BE B1 van A.O.B. te 1190 Brussel. Geef als mededeling bij 

de betaling de stamletters en de naam van de vereniging. 

Individuele leden moeten naam en voornaam, het stamnummer 

en het volledige adres vermelden. De bestellingen gebeuren in 

orde van ontvangst en volgens de betalingen. Aan bestellingen 

zonder betaling zal geen enkel gevolg gegeven worden. 

 

8. Besteldata 

 Er kunnen gewone ringen en ringen voor Europese vogels 

besteld worden vanaf 1 juni 2020 tot 31 mei 2021. 

 De ringen worden op de laatste dag van elke maand besteld 

en ze worden ten laatste 6 weken later afgeleverd. De 

betaling dient te gebeuren op de A.O.B.-rekening voor het 

einde van de maand. Voorbeeld: een club besteld op 30 

november ringen via een email aan de A.O.B.-

ringenverantwoordelijke. De betaling op de A.O.B.-rekening 

is gebeurd op 3 december. In dit geval wordt er 6 weken 

levertijd bijgeteld vanaf eind december. De levering zal 

geschieden rond half februari. 

 Er bestaat ook de mogelijkheid om een spoedbestelling te 

plaatsen voor ringen met een stamnummer. De kostprijs 

van deze bestelling ligt 100% (tweemaal de prijs van de 

ringen) hoger dan bij een normale bestelling. De levertijd 

bedraagt 10 werkdagen. Deze bestelling kan enkel vanaf 1 

januari 2021. Elke spoedbestelling wordt rechtstreeks naar 

de liefhebber verstuurd met een administratiekost van 9,5 

euro. 

 

9. Prijzen 

Gewone ringen: 

 Geanodiseerd kleur tot 5,5 mm = 0,32 euro/stuk.  

 Geanodiseerd kleur vanaf 6 mm = 0,42 euro/stuk.  

 Verhard kleur tot 5,5 mm = 0,47 euro/stuk.  
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 Verhard kleur vanaf 6 mm = 0,57 euro/stuk.  

 Pvc-kunststof: 0,28 euro/stuk. Verkrijgbaar tot 32 mm. 

 Stalen ringen: 1,75 euro/stuk. 

 Roestvrijstalen ringen: 3.5 mm - 20 mm: 1,75 euro/stuk. 

 Administratiekosten: Gewone ringen en ringen van 

Europese vogels worden samen opgestuurd. Er moet maar 

eenmaal per maand 11 euro administratiekosten betaald 

worden. 

Ringen ‘Europese vogels’: 

 Prijs per ring tot 5,5 mm is 0,47 euro/stuk. 

 Vanaf 6 mm: 0,57 euro/stuk. 

 Administratiekosten: 11 euro. De ringen voor Europese 

vogels worden samen verzonden met de gewone ringen. 

 De bestelling gebeurt per 10 of met een veelvoud van 10. 

 Prijs per ring is tot 5,5 mm: 0,55 euro/stuk. Vanaf 6 mm: 

0,65 euro/stuk. 

 Spoedbestellingen worden rechtstreeks naar de liefhebber 

verstuurd met een administratiekost van 9,5 € per 

verzending. 

 

11. EZ Elastic-ringen en celluloid ringen  

 

 Ook verkrijgbaar bij de ringendienst: 

starterkit met ringpistool. De elastische 

ringen zijn in 8 verschillende kleuren 

verkrijgbaar.  

 De starterkit bevat een ringpistool 

(met 24 ringen in 8 kleuren). Er zijn doosjes met 50 ringen 

apart te verkrijgen in 5 kleuren. 

 Prijs: €5 per starterkit. 

 €5 per doos met 50 ringen. 

 Open eenkleurige celluloidringen zijn gans het jaar 

verkrijgbaar tot zolang de voorraad strekt. 

 Worden onmiddellijk geleverd mits bijbetaling van 9,5 euro 

administratiekosten. 

 Eenkleurige open celluloidringen 2,5 + 2,7 mm = 0,14 

euro/stuk. 

 Eenkleurige open celluloidringen 4 + 6 mm = 0,17 

euro/stuk. 

 Te bestellen per 10 stuks/per kleur (indien voorradig). 

 

 

12. A.O.B.-prijzen 

 Per lid met of zonder tijdschrift = 20 punten. Het 

abonnement moet betaald zijn ten laatste op 31 mei. 

 Per ring op stamnummer = 1 punt.  

 1 A.O.B.-prijs: 1000 punten. 

 2 A.O.B.-prijzen: 3000 punten. 

 3 A.O.B.-prijzen: 6000 punten. 

 4 A.O.B-prijzen: 9000 punten. 

 5 A.O.B-prijzen: 12000 punten. 

 Er worden maximum 5 A.O.B.-prijzen per club toegekend. 

 De telling gebeurt vanaf 1juni tot 31 mei van het volgende 

jaar. 

 

Voorwaarden van toekenning A.O.B.-prijs: 

 

 A.O.B.-prijzen moeten toegekend worden aan de drie beste 

vogels (A + D + E -klassement) waarvoor A.O.B.-ringen van 

dat jaar zijn afgeleverd.  

 Indien er meerdere A.O.B.-prijzen zijn gaat de tweede, 

derde … prijs naar de respectievelijke tweede, derde … van 

dat A + D + E -klassement. 

 De liefhebber dient deel te nemen aan het 

clubkampioenschap of de tentoonstelling van zijn/haar 

vereniging. Indien er geen tentoonstelling wordt ingericht 

dient een vervangende tentoonstelling opgegeven te 

worden door het bestuur. 

 Een liefhebber kan in zijn club slechts één A.O.B.-prijs 

bekomen, maar kan wel indien aangesloten bij een tweede 

A.O.B.-vereniging en met ringen van die tweede club aldaar 

nog een A.O.B.-prijs winnen. 

 De verenigingen die dit reglement niet naleven kunnen 

uitgesloten worden voor toekenning van de A.O.B.-prijzen. 

 Onregelmatigheden kunnen steeds gemeld worden bij de 

beheerder van de provincie. Wanneer er door een club 

geen tentoonstelling, clubkampioenschap of ééndagshow 

gegeven wordt, halveren het aantal trofeeën. Er wordt 

steeds één trofee uitgereikt indien de minimumvereisten 

zijn gehaald. 

 Liefhebbers mogen onregelmatigheden melden bij de 

beheerder van hun provincie. 

 


